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 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله

বিসবমল্লাবহর রাহমাবের রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জেয। দরূদ ও সালাম িবষতি কহাে আল্লাহর 

রাসূছলর উপর এিং িাাঁর পবরিারির্ত, সাহািা ও যারা িাাঁর সাছথ িনু্ধত্ব রাছখ িাছদর উপর। 

কহ সিতস্থাছের মুসবলম ভাইর্ণ!  

আস-সালামু আলাইেুম ওয়ারাহমািুল্লাবহ ওয়ািারাোিুহ! 

এই বসবরজ শুরু েরার পূছিত সংবিপ্তভাছি কসই মহা আছদালে কথছে উপছদশ গ্রহণ েরছি চাই, যাছে 

‘আরি িসন্ত’ িছল ভূবষি েরা হছয়ছে, যা বমশর, বিউবেবশয়া ও ইয়ামাছে িযথত হছয় বর্ছয়ছে। আর 

বলবিয়ায় িার পবরণবি কোন্ বদছে র্ড়ায় িা আল্লাহই ভাল জাছেে। বেন্তু আল্লাহর সাহাযয ও িাওফীছে 

শাছম এর মাধ্যছম বিজছয়র পথ সম্পছেত অির্ি হওয়া কর্ছে। 

কিাঝার সহছজর জেয বমশছর বে বে ঘছেছে িার ইিিৃবি সংছিছপ আপোছদর সামছে িুছল ধ্রছিা। 

োরণ এছি অিম ও পথচুযি মুসবলমছদর িযথতিার েরুে বচত্র আর উদ্ধি ও অিাধ্য কু্রছসিারছদর 

শত্রুিার প্রেৃি রূপ ফুছে উঠছি এিং বমশছরর ঘেোিলী কথছে কয ফলাফল আবিস্কার েরা যাছি, িা 

অেযােয কদছশও িাস্তিাবয়ি েরা যাছি। 

মূলি: বমশছরর োবহেী ২৫ কশ জােুয়ারী ২০১১ কথছে শুরু হয়বে। অেুরূপ আদবিয়া চত্ত্বছরর হিযাযজ্ঞ, 

র্ণবিপ্লি ও কসোিাবহেীর উত্থাছের মাধ্যছম িা কশষও হছয় যায়বে। োবহেী এরও পূছিতর।  

এই োবহেীর সূচো হছয়ছে ইমাম ও সংস্কারে শহীদ হাসােুল িান্না রহ: এর মাধ্যছম। এই মহাে দায়ীই 

যুিেছদরছে বিছোদেছেন্দ্র, মদযশালা ও বিেৃি সূবফিাছদর আসরসমূহ কথছে উদ্ধার েছর িাছদরছে 

এেবে সুবিেযস্ত িাবহেীর রূপ দাে েছরছেে, যারা আল্লাহর রাস্তায় বজহাদ েরছি।  

বেন্তু এই সমস্ত অিদাে সছত্ত্বও বিবে অছেে িড় িড় বেেু ভুছলর মছধ্য পছড়ছেে, যা অছেে ভ্রান্ত ধ্যাে-

ধ্ারণা সৃবি েছরছে এিং ধ্বংসাত্মে বিপযতছয়র োরণ হছয়ছে। 

শায়খ হাসাে আল-িান্না িার আছদালে শুরু েছরছেে িাহযি: িাদশা ফুআছদর সমথতছের মাধ্যছম। কয 

এেজে ভ্রি শাসে োড়া বেেুই বেল ো। কয ১৯২৩ সাছলর সংবিধ্াছের আছলাছে শাসে পবরচালো 

েরি, কযো শুধু্ বমশছরর ইবিহাছসই েয়; িরং আরছির সংবিধ্ােসমূছহর ইবিহাছস সিতপ্রথম ধ্মতবেরছপি 

সংবিধ্াে। এোড়া স্বয়ং ফুআদও বেল বমশছর দখলদার ইংছরজছদর এেজে অেুর্ি সদসয। 
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িার মৃিুযর পর িারই আদশত বেছয় িমিায় আছস িার পুত্র ফারুে। যাছে হাসােুল িান্না রহ: অছেে 

কিবশ সমথতে েছরে। যখে কস শাসে িমিায় িছস, িখে শায়খ হাসাে আল-িান্না আল্লাহর বেিাি ও 

রাসূলুল্লাহ সা:এর সুন্নাহর বভবিছি িার োছে ইখওয়ােুল মুসবলমীছের িায়আছির কঘাষণা কদে।  

অথচ ফারুে এই িায়আি গ্রহণ েছরবে, যবদও ইখওয়াছের সমথতছের োরছণ আেবদি হছয়ছে। োরণ 

কস হছে ধ্মতবেরছপি সংবিধ্াছের দ্বারা শাসেোরী এেজে শাসে। এেই সমছয় কস ইংছরজ েিৃতছত্বরও 

অেুর্ি বেল। 

শায়খ হাসাে আল-িান্না এই সংশয়ছে শুধু্ প্রচার েছরই িযান্ত হছলে ো; িরং িাছি আপাদমস্তে িুি 

বদছলে। িাছে আবমরুল মুবমেীে িছল িােছলে এিং কযছোে সময়, কযছোে স্থাছে িার সমথতছে বিবভন্ন 

প্রদশতেীর আছয়াজে েরছলে ও িাছে ‘েুরআছের কহফাজিোরী’ িছল উপাবধ্ বদছলে। 

এোরছণ শায়খ হাসােুল িান্না রহ: এর েথায় ৪০ লাখ কলাে ফারুছের হাছি এই মছমত িায়আি গ্রহণ 

েছর কয, িারা েুরআছের কহফাজছির জেয িার সামছে মরছি রাবজ এিং ইখওয়ােুল মুসবলমীে হল 

িার এেবেষ্ঠ সসেযিাবহেী। িাছদর পবত্রো আছরা দাবি েছর কয, িারা িার জেয বেছজছদর আত্মাগুছলাছে 

হাবদয়া বহসাছি কপশ েরছি। 

শায়খ হাসােুল িান্না ফারুেছে মুসলমােছদর কখলাফছির জেয কচিা েরা ও ইসলামী বিছের কেিৃত্ব 

দাে েরার প্রবি উৎসাবহি েছর। িাছে িায়আি কদওয়ার জেয ইখওয়ােুল মুসবলমীছের চিুথত িাবষতে 

সছম্মলে আছয়াজে েছর।  

আর িার বেেে আছিদে েছর, কযে কস এই মছমত এেবে রাষ্ট্রীয় ফরমাে জাবর েছর কয, মুসবলম বমশছর 

ইসলাছমর সাছথ সামঞ্জসয োড়া কোে আইে েরা হছি ো। আর িখে ইখওয়ােুল মুসবলমীছের ১ লিয 

যুিে িার জেয সদাপ্রস্তুি সসবেে হছয় যাছি। অি:পর এ িযাপাছর অছপিার প্রহর অছেে দীঘত হয়। 

১৯৪৮ সাছলর মাঝামাবঝ সমছয়, যখে ফারুে বফবলস্তীছে বমশরীয় কসোিাবহেীর অবিধ্ অস্ত্র িযিসার 

দালালী বেয়ন্ত্রছণর জেয মবরয়া হছয় উছঠবেল, যখে উক্ত কসোিাবহেী আপাদমস্তে মাবস্ত ও পাপাচাছর 

বেমবিি বেল, কস সময় শায়খ হাসােুল িান্না িাছে এই িছল সছভাধ্ে েছরে: 

“কহ আমাছদর অবভভািে! আপবে আমাছদরছে কযভাছি ইো পবরচাবলি েরুে। জাবি আপোর পশ্চাছি 

রছয়ছে। আর আপোর চিুপতাছেত আল্লাহ সছিতািম কহফাজিোরী ও সিতশবক্তমাে সাহাযযোরী।” 

শায়খ ইমাম শুধু্ এই হঠোবরিাপূণত কধ্াাঁোর মছধ্যই সীমািদ্ধ থাছেেবে। িরং বিবে এর সাছথ আছরেবে 

প্রিারণা কযার্ েছরে, যা ভয়ািহিায় িার কচছয় েম েয়।  
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িা হছে বিবে এেবে অপবরপূণত ও অস্পি েথার অিিারণা েছরে। বিবে িছলে: সাংবিধ্াবেে আইছের 

শাসে পবরপূণতভাছি ইসলামী বশিা-দীিার সাছথ সামঞ্জসযপূণত এিং সাংবিধ্াবেে আইছের শাসে পৃবথিীর 

অেয সেল শাসেিযিস্থার িুলোয় ইসলাছমর অবধ্ে বেেেিিতী। ইখওয়ােুল মুসবলমীে অেয কোছো 

শাসেিযিস্থাছে িার সমেি মছে েছর ো। 

শায়খ শুধু্ এিেুেুছিই িান্ত হেবে। বিবে আছরা েবঠে ভুছলর মছধ্য বলপ্ত হে। বিবে ১৯২৩ সাছলর 

ধ্মতবেরছপি সংবিধ্াছের প্রশংসা েরছলে। বিবে দাবি েছরে:  

‘কয কমৌবলে েীবিমালার উপর বমশছরর সংবিধ্াে প্রবিবষ্ঠি িা ইসলামী মূলেীবিসমূছহর বিছরাধ্ী 

েয়। িা ইসলামী শাসেিযিস্থা কথছে দূছরও েয় এিং িার সাছথ সাংঘবষতেও েয়। বমশছরর 

সংবিধ্াে প্রছণিারা িা প্রণয়ে েরার সময় এ বিষছয়র প্রবি লিয করছখছেে, কযে িার 

িণতোসমূছহর মধ্য কথছে কোে িণতো ইসলামী মূলেীবিসমূছহর সাছথ সাংঘবষতে ো হয়।’ 

এবে এেবে দু:সাহবসেিাপূণত ভ্রাবন্ত, যা ইসলামী শাসেিযিস্থার মূলিত্ত্ব সম্পছেত সাধ্ারণ ধ্ারণা রাছখ, 

এমে োছরা বেেে এো অস্পি েয়। স্বয়ং ইমাম শহীদ রহ:ই পরিিতীছি িার ভ্রাবন্ত স্বীোর েছরছেে। 

ইমাম হাসােুল িান্না রহ: শুধু্ এই বচন্তার্ি ভুছলর মছধ্যই িযান্ত থাছেেবে। িরং বিবে এো োযতের 

েরার জেয উছঠ পছড় কলছর্ যাে। ফছল ইখওয়ােুল মুসবলমীছের ষষ্ঠ অবধ্ছিশে পালতাছমন্ট বেিতাচছে 

অংশগ্রহছণর বসদ্ধান্ত গ্রহণ েছর।  

োরণ িাছদর ধ্ারণামছি পালতাছমন্ট বেিতাচে উম্মাহর বমম্বার। কযখাে কথছে কযছোে শুভ বচন্তার েথা 

কশাো হয় এিং প্রবিবে রুবচশীল বদেবেছদতশো প্রোবশি হয়।  

কযে িাছদর ধ্ারণামছি এবে উোয কমলা িা হায়দিারাে িা হাওয়ারীছদর পরামশত সভার এেে েিুে 

সংস্করণ, যাছি কযছোে আওয়াজোরী যা ইো বচৎোর েরছি, অি:পর িা োযতের েছর কফলছি। 

এসেল ভ্রাবন্তছি িুিন্ত অিস্থায় শায়খ হাসােুল িান্না দুই দফা বেিতাচছে প্রাথতীিা গ্রহছণর বসদ্ধান্ত কেে। 

প্রথমিার িাম্রমন্ত্রীর ইবিছি প্রাথতীিা কথছে সছর পড়ছি িাধ্য হে। বদ্বিীয়িার অেড় থােছি চাইছল 

সরোর বমথযাছরাপ েছর িাছে িবসছয় কদয়। 

িাই এখেও বে ইখওয়াছের জেয িৃছেছের িথা র্ণিছন্ত্রর প্রেৃি রূপ কিাঝার সময় হয়বে? এখেও বে 

িারা োেে িুঝছি পাছরবে, ো সিতদাই ো কিাঝার উপর থােছি? 



কে  আ ছে  েু র আ ছে র  কে ফা জ ত  ে র ছে ?  |  

 

িারপর দীঘতোল অবিিাবহি হয়। শায়খ হাসােুল িান্না িুঝছি পাছরে, এ সি শুধু্ই িামাশা এিং 

শরীয়ছির বিধ্াোিলীর বিছরাধ্ী। িাই শাহাদাি লাছভর আে মাস পূছিত বিবে ‘েুরআছের যুদ্ধ’ বশছরাোছম 

এেবে প্রিন্ধ বলছখে, যাছি বিবে এেথা স্বীোর েছরে কয, বমশছরর সংবিধ্াছে ও আইছে যা আছে, িা 

েখছোই বমশরছে ইসলামী রাষ্ট্র িাোছি ো, আল্লাহর বিধ্াছের সাছথ এগুছলার কোে সম্পছেত কেই। িরং 

এগুছলা আল্লাহর বিধ্াছের সাছথ বিছরাহ। িাই উম্মাহছে েুরআছের জেয এই সেল শাসেছদর বিরুছদ্ধ 

যুদ্ধ েরছি হছি এিং িাছদরছে েুরআছের শাসে মােছি িাধ্য েরা হছি। 

অিছশছষ শহীদ ইমাছমর ইহছলৌবেে জীিে কশষ হছয়বেল কসই িযবক্তর হাছি, যাছে বিবে েুরআছের 

রিে িছল অবভবহি েছরবেছলে। িাদশাহ ফারুেই ১৯৪৯ সাছলর কফব্রুয়ারী মাছস িাছে হিযা েছর। 

িাই এখে বে হাসােুল িান্নার অেুসারীরা িার হিযাোরী কথছে সম্পেতছেদ েছরছে? োবে উস্তাদ 

হাবদয়ী রহ: এর মি কলাছেরা িাছেই ‘মহাে িাদশা’ িছল অবভবহি েছরছে? 

িারা ফারুছের েপেিার মাছঝই চলছি থােল। অিছশছষ ফারুেছে িাদ বদছয় জামাল আবু্দে োছসছরর 

সাছথ বমত্রিা েরল। আবু্দে োছসছরর বিচারেছদর মছধ্য এেজে বেল আেওয়ার সাদাি, কয উক্ত দছলর 

স্বোমধ্েয ফেীহ, আবু্দল োবদর আওদাহ রহ: ও িার সহপাবঠছদরছে মৃিুযদণ্ডাছদশ কদয়। 

িারপর আবু্দে োছসছরর মুিুযর পর িারা আেওয়ার সাদাছির সাছথ বমত্রিা েছর। ফছল আেওয়ার 

সাদাি িাছদরছে দলীয় োযতক্রম পবরচালোর স্বাধ্ীেিা কদয়। 

অি:পর িার মৃিুযর পর িারা োমাল বসোবয়রীর হিযাোরী কহাসবে কমািারছের সাছথ বমত্রিা েছর। 

িারপর িারা মুোছফেীর মহরা বদছি থাছে। বদ্বিীয়িার কহাসবে কমািারেছে িায়আি কদওয়ার জেয 

র্ণভিছে জেসমাছিছশর আছয়াজে েছর। িারা িার সাছথ কথছে মুজাবহদছদর আক্রমণ ও যুি 

সম্প্রদাছয়র কক্রাছধ্ হাওয়া কদওয়ার জেয কয মদ িযিসায় অংশ কেয়, িার মাধ্যছম িারা িড় ধ্রছের 

স্বাধ্ীেিা কভার্ েছর। 

অি:পর এেসময় িারা িার সিরী হছয় যায় এিং িারাদায়ীর পশ্চাছি আছমবরোে েৃপা দূিছে বেিতাচে 

েছর। যখে বিপ্লি সংঘবেি হয়, িখে িারা বেল সিতপ্রথম চুবক্ত আদাে-প্রদােোরী। আেবিেভাছিই 

িারা কসোিাবহেীর সাছথ আিাাঁি েছর কেয়। 

এখে কদখার বিষয় হল, িারা বে িাছদর হিযাোরীর বিরুছদ্ধ কসই ‘েুরআেী যুছদ্ধ’অিিীণত হছয়ছে, কযো 

িাছদর শায়খ িাছদরছে আছদশ েছর কর্ছেে? 



কে  আ ছে  েু র আ ছে র  কে ফা জ ত  ে র ছে ?  |  

 

আফছসাস িাছদর জেয! িারা িাছদর শায়ছখর আছদশ সম্পছেত অজ্ঞ কসাঁছজছে। িারা িাস্তিিা ও 

শরীয়ছির বিধ্াোিলীর িযাপাছর এেই ভুছলর উপর অিযাহি র্বিছি চলছে। 

িাছদর শায়খ শহীদ রহ: িাস্তিিা িুঝছি ভুল েছরছেে, ফছল ফারুেছে েুরআছের রিে এিং বমশছরর 

সংবিধ্ােছে ইসলাছমর অেুেূল সংবিধ্াে িছল অবভবহি েছরছেে। আর িার শীষযরা এিেুেুছিই িযান্ত 

হয়বে; িরং আছরা র্ভীছর ঢুছেছে।  

িারা স্পি ধ্মতবেরছপিিার ভাষা বেছজছদর জেয গ্রহণ েছর বেছয়ছে, যা কদশীয় রাষ্ট্র িযিস্থার প্রবি 

গুরুত্ব প্রদাে েছর। ফছল িারা এেজে পবরপূণত ধ্মতহীে ও ধ্মতবেরছপিিািাদীর মি কঘাষণা েছরছে: 

িারা িিিণ পযতন্ত কোে শরয়ী বিধ্াে পাশ েরছি ো, যিিণ পযতন্ত সংখযার্বরষ্ঠ কভাোর িার পছি 

ফায়সালা ো কদয়।  

এোড়া িারা ইসরাঈল ও আছমবরোর সাছথ কযছোে সমছঝািায় প্রবিশ্রুবিিদ্ধ। এর বভবিছিই িারা 

বিছপ্লাির বেিতাচেসমূছহ অংশ গ্রহণ েছর। যার ফছল মুহাম্মদ মুরসী প্রজিছন্ত্রর কপ্রবসছিন্ট পদ অবধ্োর 

েছরে। 

ফছল িারা এেই ভুছল আছরেিার পবিি হয়। আর িারা ধ্ারণা েছর, িারা কসই বজবেস িাস্তিায়ে 

েছর কফছলছে, যা িারা িাছদর দীঘত জীিছে স্বপ্ন কদখবেল। অথচ শরয়ী দৃবিছোণ কথছে মুহাম্মদ মুরসী 

ধ্মতবেরছপি রাছষ্ট্রর এেজে ধ্মতবেরছপি শাসে োড়া বেেুই ো।  

এছিছত্র িার (মুরবস) মাছঝ ও কহাসেী কমািারছের মাছঝ কোেই িারিময কেই, যার মি কলাে রাষ্ট্রীয় 

সংবিধ্াে, ইসরাঈছলর সাছথ সমছঝািা ও আত্মসমপতণ এিং জাবিসংছঘর কেিৃিৃছদর সাছথ অংশগ্রহণছে 

স্বীেৃবি বদছি পাছর। 

িার মাছঝ ও কহাসবে কমািারছের মাছঝ পাথতেয এোই কয, বিবে র্ণিন্ত্রছে িার কথছে আছরা েছঠারভাছি 

অেুসরণ েছরছেে। বিবে সেলছে মি প্রোছশর স্বাধ্ীেিা বদছয়ছেে, যবদও এছি বজহাদী েীবির প্রবি 

িীযতে ইবিি বেল।  

সভিি এো িার ঐ সেল অপরাধ্গুছলার এেবে, যার জেয আছমবরো ও িার কদাসররা িাছে েখছো 

িমা েরছি ো। কহাসবের পিছের পর কথছে মুরসীর োরািদী হওয়া পযতন্ত ইখওয়াে এেিারও এই 

ভ্রি রাষ্ট্রিযিস্থার অিসাে ঘবেছয় কোে এেবে েিুে রাষ্ট্রিযিস্থার কর্াড়াপিে েরার কোেও পদছিপ 

গ্রহণ েছরবে; ইসলামী রাষ্ট্রিযিস্থা কিা দূছরর েথা।  



কে  আ ছে  েু র আ ছে র  কে ফা জ ত  ে র ছে ?  |  

 

ফছল পূছিতর অপরাধ্ীরাই বিচার বিভার্, কসো বিভার্, পুবলশ বিভার্ ও বেরাপিা বিভাছর্ েমতরি থাছে। 

এরা কিা শৃর্াল ও বচিার আদছশত কিছড় উছঠছে।  

আর ইখওয়াে বেছজছদরছে প্রবিপাবলি েছরছে কপাষয প্রাণীর খামাছরর েযায়, যাছি মুরর্ীর দল অবধ্ে 

খািার কপছয় পবরপুি থাছে, বেন্তু আশপাছশর কচার-গুণ্ডা ও িণয প্রাণীছদর িযাপাছর থাছে কিখির। 

এই যখে ইখওয়াছের োবহেী, িখে েি উঠন্ত কিাষাছমাদোরী সালাফীছদর োবহেী- সংলাপ ও অথত 

অজতে োড়া বে হছি? িরং ঐ সেল িযথত ও েমেীয় বিপ্লিীছদর অিস্থাই িা বে হছি, যারা লাঞ্ছোের 

চুবক্তছি আিদ্ধ হয় এিং পবণ্ডি কমবরোছরর শীষযত্ব গ্রহণ েছর? 

িাই আমাছদরছে আমাছদর পন্থা বেরীিণ েছর কদখছি হছি, ভুল-ভ্রাবন্তর সংছশাধ্ে েরছি হছি; এেই 

ভুল িার িার েরা চলছি ো।  

িাই বমশর, আরি িসছন্তর কদশসমূহ, ইসলামী বিে ও সমগ্র পৃবথিীর প্রবিবে আত্মমযতাদাশীল মুসবলমছে 

স্বীয় আেীদা ও েীবির িযাপাছর বসংছহর েযায় হছি হছি।  

োরণ কয বসংছহর মি হছি ো, িাছে বচিারা কখছয় কফলছি। আমাছদর প্রজন্মছে বসংহশািছের েযায় 

র্ছড় িুলছি হছি; কমষশািছের েযায় েয়।  

আমাছদরছে আমাছদর যুছদ্ধ োমছি হছি আল্লাহর বেিাি সামছে বেছয়, যা সবঠে পথপ্রদশতে েরছি 

এিং িরিারী বেছয়, যা িার সাহাযয েরছি। 

িাই িািতা বে কপৌঁছেছে?? কহ কলােসেল! আবম বে কপৌঁছে বদছয়বে? কহ আল্লাহ! িুবম সািী থাে!!! 

ওয়াস-সালামু আলাইেুম ওয়ারাহমািুল্লাবহ ওয়ািারাোিুহ। 

 
 

 


